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b) Med närproducerad mat avses 
mat som produceras nära konsumenten. 
Vilken nytta har man av att gynna närproducerad mat? Nämn tre nyttor. 

2. a) Rågbrödets pris fördelar sig enligt bilden. Skriv in termerna på rätt sträck. 

c) Vad beror det på att finländska livsmedel är 25% dyrare än genomsnittet i EU? 
Nämn tre orsaker.

Kvarnar, bagerier, 
transportfirmor

1. 1. Det unga paret Wickholm beslutar sig för att ta 
bostadslån och köpa en ägobostad i ett höghus. Vilka 
kostnader är förenade med bostadsanskaffningen samt 
boende? Nämn fyra kostnader.

 ____/3 p.

HANDELN

MERVÄRDESSKATT

ODLARNA

7. Under de två senaste åren har pappers-, cellulosa-, och 
kartongfabriker lagts ned på de orter som visas på kar-
tan. 
 
a) Varför har fabriker lagts ned i Finland de senaste åren? 

b) Hurudana effekter har en nedläggning på de berörda orter-
nas ekonomi? 

Svara i form av en sammanhängande essä.

 ____/12 p.



Källa: TraFi

3. Registrering av nya bilar 
2008-2009 
 

5. Granska bifogade graf.  

4. Granska kvittot på bilden

a) Vilken månad föll registreringen procentu-
ellt mest i jämförelse med föregående år? 

a) Vilket år var euron som svagast i förhållande till den amerikanska dollarn? 
Vilket år har den varit som starkast?  

b) Hur påverkar den starka euron de finländska företagens konkurrenskraft? Nämn tre effekter.

b) Hur kan staten minska effekten av recessionen?

a) efterfrågan sjunker 

b) arbetslösheten ökar 

c) räntorna stiger 

d) inflationen ökar 

6. a) Vilka av de nedanstående fenomenen hör ihop med recessionen? Ringa in rätt alternativ. 

a) På vilket sätt framgår globaliseringen av kvittot?  

b) När är ananas en s.k. rättvis produkt? 
Nämn två kriterier. 

b) Vilka faktorer orsakade bilindustrins ekono-
miska svårigheter 2009? Nämn två.  

Personbilar

Månad 2009 2008
Förändr. 

(%)

Januari 11 566 21 544 -46,3

Februari 7 186 12 019 -40,2

Mars 10 741 12 577 -14,6

April 7 445 15 512 -52,0

Maj 7 237 14 236 -49,2

Juni 7 913 12 155 -34,9

Juli 6 869 11 192 -38,6

Augusti 6 118 9 459 -35,3

September 7 535 9 871 -23,7

Oktober 7 626 10 164  -25,0

November 6 214 6 452  -3,7

December 4 124 4 488  -8,1
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 ____/2 p.  ____/2 p.

 ____/3 p.

 ____/2 p.

 ____/4 p. ____/1 p.
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 ____/2 p.

 ____/2 p.

d) Som betalningsmedel användes bankkort. Hur skiljer sig ett sådant från ett kreditkort? 

c) Vid betalningen har man använt ett s.k. bonuskort. Varför beviljar butikerna kort åt sina kunder? 
Nämn två orsaker.  

e) efterfrågan ökar 

f) räntorna sjunker  

g) efterfrågan på arbetskraft ökar 

h) priserna sjunker 


